
S E R V I C E

Spare parts
Ersatzteile
Pièces détachées
Reserve onderdelen
Repuestos
Reservdelar

Replaces
Ersetzt
Remplace
Vervangt
Reemplaza
Ersätter 106 25 27-64

I0600105

IPL, 317 Electric, 321 Electric, 2006-05, 544 19 30-02

317Electric
321 Electric

544 19 30-02
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*compl 508 04 36-51 (321)
*compl 508 04 36-50 (317)

**compl 508 04 39-46 (321)

508 04 31-04

508 04 42-40

508 04 43-41

508 03 09-01 (x5)

731 23 18-51

508 04 45-20

508 04 46-44

508 04 77-01

508 03 12-01 (x6)
508 04 44-09

508 04 62-02 (x2)

508 04 46-30
508 04 46-50

*

*

(x2) *508 04 37-07

(x2) *508 04 37-05

(317) 508 04 69-14

(EU) 508 03 38-01
(CH) 508 03 39-01
(UK) 508 03 40-12

(AUS, NZ) 508 03 40-03

508 04 54-10

508 04 54-05
508 04 38-55 (317)

508 04 38-57 (317)
508 04 38-56 (317)

(317) 508 03 41-20

508 03 42-04

508 03 43-20

*

(321) **508 03 41-20

508 04 38-57** (321)

** (321)

*compl 508 04 01-10

508 04 24-10

B

A
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*compl 508 04 23-23

*

508 04 22-20

738 21 01-02

508 04 34-02

508 04 54-51

725 24 57-76

735 31 08-21

508 04 62-03

508 04 62-02

508 04 60-01

508 03 09-01

508 03 09-01

508 04 63-01

508 04 34-01

508 04 54-30

508 04 54-40

508 04 54-20

508 04 77-16*

508 04 37-02

508 04 55-20

508 04 51-07 (3/8" x6T)

508 04 62-06

508 04 64-01

508 04 58-00 (x3)
508 04 55-01

508 04 55-01

508 04 27-10

D

C
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Accessories
Zubehöre
Accessoires
Acessorios
Tillbehör

*compl 508 04 33-14

508 03 18-12

508 04 35-08

508 03 19-10

508 04 35-06*

*
508 04 35-03*

508 04 35-05*

*

*

508 03 86-17

508 03 86-19

508 03 86-16

508 03 86-18

508 03 80-02

501 83 44-09

F

E

G
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501 83 44-09 G
508 03 09-01 A C
508 03 12-01 A
508 03 18-12 E
508 03 19-10 E
508 03 38-01 B
508 03 39-01 B
508 03 40-03 B
508 03 40-12 B
508 03 41-20 B

508 03 42-04 B
508 03 43-20 B
508 03 80-02 G
508 03 86-16 F
508 03 86-17 F
508 03 86-18 F
508 03 86-19 F
508 04 22-20 C
508 04 23-23 C
508 04 24-10 A N

508 04 27-10 D
508 04 30-22 A
508 04 31-04 A
508 04 33-14 E
508 04 34-01 C
508 04 34-02 C
508 04 35-03 F
508 04 35-05 F
508 04 35-06 F
508 04 35-08 F

508 04 36-50 B
508 04 36-51 B
508 04 37-02 D 
508 04 37-05 B
508 04 37-07 B
508 04 38-55 B
508 04 38-56 B
508 04 38-57 B
508 04 39-46 B
508 04 42-40 A

508 04 43-41 A N
508 04 44-09 A
508 04 45-20 A
508 04 46-30 A
508 04 46-44 A N
508 04 46-50 A
508 04 46-61 A
508 04 51-07 D 
508 04 54-05 B
508 04 54-10 B

508 04 54-20 C
508 04 54-30 C
508 04 54-40 C
508 04 54-51 C
508 04 55-01 D
508 04 55-20 D
508 04 58-00 D
508 04 60-01 C
508 04 62-02 A C
508 04 62-03 C

508 04 62-06 D N
508 04 63-01 C
508 04 64-01 D
508 04 69-14 B N
508 04 77-01 A
508 04 77-16 C
725 24 57-76 C
731 23 18-51 A
735 31 08-21 C
738 21 01-02 C

PART NUMBER SQUARE NOTE PART NUMBER SQUARE NOTE PART NUMBER SQUARE NOTE PART NUMBER SQUARE NOTE

EPA = Environmental Protection Agency
(for USA only)1 = xxx xx xx-xx

2 = xxx xx xx-xx

Set of gaskets, Dichtungssats,
Jeu de joints, Juego de juntas,
Packningssats

N = New part, Neues teil,
Nouvelle piece, Nueva pieza
Ny detalj

www.rostov-almaz.ru



RU Руководство для пользователя
UA Посібник користувача

317 EL
321 EL

RU  UA
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www.rostov-almaz.ru



Р
У

С
С

К
И

Й

1

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ!

Цепные пилы опасны!

Небрежное или неправильное обращение 

может привести к тяжелым или смертельным 

травмам.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ: 

ВНИМАНИЕ!

Ни в коем случае не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию пилы без разрешения на то ее 

производителя. Используйте только оригинальные запасные части. Неавторизованное изменение конструкции 

и/или использование неоригинальных запасных частей может привести к серьезным или смертельным травмам 

оператора или других лиц.

ВНИМАНИЕ!

Символы на цепной пиле:

www.rostov-almaz.ru
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СОДЕРЖАНИЕ

Husqvarna Norge AS,

Husqvarna 317 EL и Husqvarna 321 EL, с серийными номерами, начинающимися с 54000001 и далее,

404/04/1038 - Husqvarna 317 EL и 404/04/1037 - Husqvarna 321 EL

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЕС

www.rostov-almaz.ru
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Двигатель   

Вес

Смазка цепи

Уровни шума

Излучения шума

Вибрация

Цепь, шина

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

www.rostov-almaz.ru
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ДЕТАЛИ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ

Всегда имейте при себе аптечку первой помощи!

ВНИМАНИЕ!

При работе никогда не держите пилу одной рукой. Это может привести к серьезным травмам 

для оператора, его помощников и стоящих рядом людей. Цепная пила с электроприводом 

сконструирована так, что при работе ее необходимо держать обеими руками. 

ОПАСНО!

Использование дополнительного оборудования и/или одежды, не соответствующих 

рекомендациям, приведенным в «Руководстве для пользователя», может привести к 

серьезным травмам.

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

www.rostov-almaz.ru



Р
У

С
С

К
И

Й

5

www.rostov-almaz.ru



Р
У

С
С

К
И

Й

6

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСМОТР И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Обязательно отключайте подачу энергии перед каждой очисткой или при проведении 

техобслуживания.

ЗАПУСК И ОСТАНОВКА

Запуск 

Остановка

ВНИМАНИЕ!

•  Всегда будьте уверены в том, что вы стоите в 

устойчивом положении и что цепь касается только 

 дерева, с которым вы работаете. 

•  Не допускайте присутствия посторонних на рабочей 

территории.

www.rostov-almaz.ru
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТБРОСА ПИЛЫ

ОПАСНО!

Отброс пилы происходит внезапно и без предупреждения. При сильном отбросе пила 

может отскочить назад, к телу оператора. Вращающаяся цепь может причинить серьезные, и 

даже смертельные травмы. Пользователи должны обязательно ознакомиться с причинами 

отброса пилы, чтобы правильно обращаться с ней и использовать правильные приемы работы, 

предотвращающие отброс пилы.

ВНИМАНИЕ!

Неправильно заточенные режущие зубья цепи или не сочетающиеся друг с другом цепь и шина 

увеличивают риск отброса пилы. См. «Технические спецификации», стр. 3. 

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте соприкосновения цепи пилы с землей или любыми другими предметами. Цепи и 

проволочные ограды представляют собой особую опасность, приводящую к отбросу пилы.

Основные правила

Не отпускайте рукоятки пилы!

www.rostov-almaz.ru
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Осмотр устройства защиты 
от отброса

Проверка ручного включения 
цепного тормоза 

Проверка инерционного включения 
цепного тормоза

Отпустите кнопку подачи питания

ЦЕПНОЙ ТОРМОЗ С ЗАЩИТОЙ ОТ ОТБРОСА

www.rostov-almaz.ru
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УСТАНОВКА ШИНЫ И РЕГУЛИРОВКА ЦЕПИ

ВНИМАНИЕ!

Всегда отключайте подачу питания перед проведением работ по очистке или 

техобслуживанию пилы.

ВНИМАНИЕ!

Плохо натянутая цепь может при работе сорваться с шины и причинить серьезные или 

даже смертельные травмы.

2

8
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УЛОВИТЕЛЬ ЦЕПИ

ЗАЩИТНЫЙ ЩИТОК ДЛЯ ПРАВОЙ РУКИ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ФРИКЦИОННАЯ МУФТА

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ 2000W

РЕЖУЩИЙ АППАРАТ

www.rostov-almaz.ru
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Проверка износа цепи

Заправка маслом для смазки цепи

Проверка автоматической системы смазки 
цепи

СМАЗКА ЦЕПИ И ШИНЫ

ВНИМАНИЕ

Неправильная смазка может привести к повреждению режущего оборудования и к серьезным 

или смертельным травмам.

www.rostov-almaz.ru
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Заточка режущих зубьев

ЗАТОЧКА ЦЕПИ

ОБРЕЗКА ВЕТВЕЙ И СУЧЬЕВ

ВНИМАНИЕ!

Чаще всего отброс пилы происходит при обрезке ветвей и сучьев. Внимательно следите за 

зоной отброса пилы при выполнении этих операций!

ВНИМАНИЕ!

Неправильно заточенные режущие 

зубья увеличивают риск отброса 

пилы!

www.rostov-almaz.ru
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ВАЛКА И РАСКРЯЖЕВКА

ВНИМАНИЕ!

Если шину пилы заклинило в пропиле, 

НЕМЕДЛЕННО ОСТАНОВИТЕ ПИЛУ!

Не пытайтесь выдернуть

работающую пилу. Вы можете

получить увечья, если пила

внезапно высвободится. Освободите

пилу с помощью валочного ломика.

ВАЛКА ДЕРЕВА

ВНИМАНИЕ!

Валка дерева – это работа, требующая определенного опыта. Не пытайтесь заниматься 

валкой дерева, не имея необходимого опыта. НЕ ВЫПОЛНЯЙТЕ НИКАКИХ ВАЛОЧНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ, ЕСЛИ У ВАС НЕТ НЕОБХОДИМЫХ НАВЫКОВ И ОПЫТА!

ВНИМАНИЕ!

Начинающим операторам цепной пилы следует набраться опыта, предварительно практикуясь 

на бревнах, укрепленных в козлах и т.п.

ВНИМАНИЕ!

Мы не рекомендуем операторам, не имеющим достаточного опыта, валить деревья, диаметр 

стволов которых превышает длину шины пилы. 

www.rostov-almaz.ru
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Опасная зона

Направление валки

Обрезка веток/Отход 
при валке дерева

Валочный пропил

Валка

Направляющая зарубка
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СИМВОЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ПОСІБНИКУ КОРИСТУВАЧА

Не використовуйте подовжувачі, що змотуються.

Мінімальний переріз дроту:  1,5  мм
2

Максимальна довжина кабелю:  30 м

Напруга:  230 В

УВАГА!

Ланцюгові пилки небезпечні!

Неуважне або неправильне 

використання може привести до 

серйозних або смертельних травм.

Шумові викиди у навколишнє середовище 

відповідають нормам ЄС. Викиди інструменту 

визначені у розділі “ТЕХНІЧНІ ДАНІ” на стор. 3 та на 

ярлиці.

Завжди знеструмлюйте інструмент перед 
проведенням чищення або технічного 
обслуговування.

Візуальний огляд.

Завжди використовуйте затверджені захисні 
рукавиці.

Регулярно чистіть ланцюгову пилку.

Використовуйте затверджену захисну 
маску або захисні окуляри.

УВАГА!

Ланцюгові пилки небезпечні! Неуважне або 

неправильне використання може привести до 

серйозних або смертельних травм.

•  Уважно прочитайте інструкції з експлуатації.

•  Завжди дотримуйтесь рекомендації розділу “Безпечна експлуатація” на стор. 4.

•  Перевірте правильність зборки та регулювання ланцюгової пилки та направляючої шини.

•  Запустіть пилку.

•  Не починайте пиляння доки потрібна кількість мастила не потрапить на ланцюг.

•  Невірне на тяжіння ланцюга збільшує зношування ланцюга, зубчатого барабану та 

 направляючої шини, і може привести до пошкодження цих деталей.

•  Невірне використання кабелю живлення може привести до серйозного пошкодження 

 двигуна.

ВАЖЛИВО! ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ЛАНЦЮГОВОЇ ПИЛКИ

УВАГА!

Ніколи та не за яких обставин не вносіть змін в конструкцію ланцюгової пилки без дозволу виробника. 

Використовуйте тільки оригінальні аксесуари. Недозволені зміни конструкції та/або аксесуарів можуть 

викликати серйозні або смертельні травми користувача, або інших осіб.

Мінімальний переріз дроту:  1,5  мм
2

Максимальна довжина кабелю:  30 м

Напруга:  230  В

ВАЖЛИВО!

Не використовуйте 

кабель живлення,

що змотується!

Перед використанням ланцюгової пилки 

прочитайте інструкції з експлуатації та 

переконайтеся, що ви зрозуміли їх.

Завжди використовуйте:

•  Затверджений шолом

•  Затверджені захисні навушники

• Затверджені захисні окуляри або захисну маску

Ланцюгова пилка має подвійну ізоляцію.

Цей інструмент відповідає

належним вимогам ЄС.

Не піддавайте пилку впливу дощу або вологи.

Від’єднайте від мережі у випадку пошкодження 

кабелю живлення.

Максимально дозволена довжина направляючої 

шини.

СИМВОЛИ НА ЛАНЦЮГОВІЙ ПИЛЦІ:

Цей інструмент не можна утилізувати як побутові відходи. Його треба здати у відповідний приймальний пункт для переробки, як 

електричне або електронне обладнання. Шляхом забезпечення правильної утилізації цього інструменту ви допоможете запобігти 

можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров’я людей, яким може зашкодити невідповідна 

утилізація даного інструменту.

Для отримання детальної інформації щодо утилізації цього інструменту зверніться до свого місцевого інформаційного бюро, служби 

утилізації побутових відходів або до магазину, де ви придбали цей інструмент.

www.rostov-almaz.ru
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Символи 1

Важливо! Прочитайте перед 

використанням ланцюгової пилки  1

Зміст 2

Декларація відповідності стандартам ЄС 2

Технічні дані 3

Деталі ланцюгової пилки 4

Безпечна експлуатація 4

Запуск та зупинка 6

Щоденна перевірка та технічне 

обслуговування  6

Запобігання віддачі 7

Ланцюгове гальмо з захистом від віддачі 8
 - Перевірка захисту від віддачі 8
 - Ручна перевірка функції 
  ланцюгового гальма 8
 - Інерційна перевірка функції 
  ланцюгового гальма 8

Монтаж направляючої шини 

та регулювання ланцюга 9

ЗМІСТ

Уловлювач ланцюга 10

Кожух для правої руки 10

Запобіжна фрикційна муфта 10

Електронній захист від 

перенавантаження 2000Вт 10

Ріжуче спорядження 10

Змащування ланцюга 

та направляючої шини 11
 - Мастило для ланцюга 11
 - Заливання мастила для ланцюга 11
 - Перевірка автоматичної  11
  системи змащування ланцюга
 - Перевірка зношування ланцюга 11

Нагострювання ланцюга 12

Обрізка суків  12

Поперечне розпилювання  13

Операції ваління дерев  13
 - Небезпечна зона  14
 - Напрямок ваління  14
 - Зрізання гілок/Лінія відходу  14
 - Ваління  14

Husqvarna Norge AS, N-1708 Sarpsborg, Норвегія заявляє, що наступні ланцюгові пилки:

Husqvarna 317 EL та Husqvarna 321 EL, з серійними номерами, що починаються з 54000001 та вище,
- виготовлені відповідно до Директиви ЄС 98/37/EC (Інструменти), Директиви ЄС 73/23/EEC, включаючи 

виправлення (Директива щодо низької напруги), Директиви ЄС 89/336/EEC, включаючи виправлення 
(Директива щодо електромагнітної сумісності), та відповідно Додатку V Директиви 2000/14/EC (Шумові 
викиди в навколишнє середовище обладнання для використання за межами приміщень)

- виготовлені відповідно до гармонізованих стандартів: EN 50144-1, EN 50144-2-13, IEC 60745-1 та IEC 
60745-2-13.

Повідомлений орган: 0404, SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Швеція:
- провів типову перевірку ЄС відповідно до Директиви щодо інструментів (98/37/EC) Стаття 8(2)(c)
- видав сертифікати типової перевірки ЄС № 404/04/1038 - Husqvarna 317 EL та 404/04/1037 - Husqvarna 
321 EL відповідно до Директиви щодо інструментів 98/37/EC, Додаток IV (4)

Надана ланцюгова пилка ідентична зразкам, наданим для типової перевірки ЄС.

Виміряні та гарантовані рівні звукової потужності відповідно Директиви 2000/14/EC наведені в розділі 
“Технічні дані” Посібника користувача.

Sarpsborg, 1 жовтень 2005 р.

  --------------------

Jan Hаnsen, Президент

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ СТАНДАРТАМ ЄС

www.rostov-almaz.ru
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Двигун   1700  2000
Номінальна напруга  В зм. струму  220-240  230

Номінальна потужність  Вт  1700  2000

Частота  Гц  50/60  50

Запобіжна фрикційна муфта   Так  Так

Електронний контроль запуску   -  Так

Електронний контроль швидкості   -  Так

Електронній захист від перенавантаження   -  Так

Вага
Без направляючої шини та ланцюга  кг  4,4  4,4

З 14’’ направляючою шиною та ланцюгом  кг  5,1  5,1

Змащування ланцюга
Об’єм мастильного баку  літрів  0,1  0,1

Витрати мастила прибл. літрів  0,1/20 хв.  0,1/20 хв.

Мастильний насос   автом.  автом.

Рівні шуму
Еквівалент інтенсивності шуму у вухах користувача

відповідно до міжнародних стандарів  дб(A)  95  95

Шумові викиди
Звукова потужність, виміряна  LW дб(A)  104  104

Звукова потужність, гарантована  LWA дб(A)  106  106

Вібрація
Переднє руків’я  м/с2 4,4  4,4

Заднє руків’я  м/с2  5,4  5,4

Ланцюг/направляюча шина
рекомендована довжина шини  дюймів/см  12/30  12/30

 дюймів/см  14/35  14/35

 дюймів/см  16/40  16/40

Ефективна довжина різання  дюймів/см  12/30  12/30

 дюймів/см  14/35  14/35

 дюймів/см  16/40  16/40

Швидкість ланцюга, без навантаження  м/сек. (привід)  14,5 (6 зубців)  15,2 (6 зубців)

Швидкість ланцюга, номінальна потужність  м/сек. (привід)  12,5 (6 зубців)  12,2 (6 зубців)

Крок ланцюга  дюймів  3/8  3/8

Глибинометр  дюймів/мм  ,050/1,3  ,050/1,3

Кількість привідних ланок  12”/14”/16”  45/52/56  45/52/56

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

дюймів дюймів/мм дюймів/мм дюймів/мм дюймів/см/дл

www.rostov-almaz.ru
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1. Заднє руків’я
2. Блокування тригеру 

потужності
3. Переднє руків’я
4. Пластина з серійним №
5. Натягувач ланцюга
6. Резервуар мастила для 

ланцюга
7. Рівень мастила для 

ланцюга
8. Вентиляційні отвори
9. Кабель живлення
10. Тригер потужності

11. Ланцюг
12. Направляюча шина
13. Кнопка розблокування ланцюгового 

гальма
14. Захист від віддачі
15. Кришка приводу ланцюга
16. Кожух для правої руки - захищає праву 

руку у випадку розтрощення або 
спадання ланцюга

17. Привідний зубчатий барабан
- закритий кришкою приводу ланцюга

18. Уловлювач ланцюга - відхиляє ланцюг 
в разі розтрощування або спадання 
ланцюга

19. Гайка направляючої шини
20. Носовий зубчатий барабан
21. Піхви
22. Комбінований інструмент
23. Посібник користувача

ДЕТАЛІ ЛАНЦЮГОВОЇ ПИЛКИ

 • Надягайте безпечний одяг. Не надягайте ювелірних 
прикрас та вільного одягу, який може затягти у рухливі 
частини. Ми рекомендуємо надягати затверджені 
захисні рукавиці та міцне взуття, що забезпечує гарну 
опору (це стосується також помічників).

Надягайте:  -  Затверджені захисні окуляри або захисну 
маску

 -  Затверджені захисні навушники
 -  Затверджений шолом
 -  Затверджене захисне взуття з захисним 

підсиленням, стальними носками та не 
слизькою подошвою

 -  Зручний одяг, що не зашкоджує рухам
 -  Затверджені рукавиці з захисним 

підсиленням

Завжди майте поруч аптечку невідкладної допомоги!

УВАГА!

Ніколи не утримуйте працюючу ланцюгову пилку однією рукою. Такі дії можуть привести 

до серйозної травми користувача, помічників або осіб, що знаходяться поруч. Електрична 

ланцюгова пилка призначена для роботи обома руками.

НЕБЕЗПЕЧНО!

Використання аксесуарів, які не відповідають рекомендаціям, визначеним в Інструкції 

з експлуатації може привести до травми.

БЕЗПЕЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

www.rostov-almaz.ru
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• Слідкуйте за тим, щоб під час руху ланцюга поблизу не 
було інших осіб. Виведіть спостерігачів, дітей та тварин 
з робочої зони. Не дозволяйте не навченим особам 
брати ланцюгову пилку або кабель живлення.

•  Робоча зона повинна бути чистою та гарно освітлюватись. 
Не користуйтеся ланцюговою пилкою у вологих умовах, 
поруч з водою, або під час дощу або снігу. Попадання 
вологи у двигун може викликати коротке замикання.

•  Проявляйте обережність, уважність та розумний сенс. 
Не працюйте з ланцюговою пилкою, коли ви втомилися 
або під впливом алкоголю або таблеток, які можуть 
вплинути на зір, свідомість або координацію рухів. Під 
час роботи двигуна тримайте ланцюгову пилку подалі 
від частин тіла. Перед запуском ланцюгової пилки 
переконайтеся, що вона нічого не торкається.

•  Уникайте ураження електричним струмом. Не 
торкайтеся металічних об’єктів, вкопаних в землю, або 
які мають електричний контакт з нею.

•  Правильно поводьтеся з кабелями живлення. Ніколи 
не піднімайте та не носіть ланцюгову пилку за кабель 
живлення, та ніколи не від’єднуйте живлення різким 
висмикуванням кабелю. Тримайте кабель подалі 
від води, мастила та гострих предметів. Запобігайте 
зминанню кабелю дверми, заборами або іншими 
металічними предметами, які можуть проводити 
електрику.

•  Перевірте ланцюгову пилку та кабель живлення 
перед використанням. Не використовуйте ланцюгову 
пилку з пошкодженим кабелем. Відремонтуйте його у 
кваліфікованого спеціаліста. Утримуйте руків’я чистими, 
сухими та без плям мастила.

•  Перед під’єднанням живлення подивіться, щоб всі 
інструменти були видалені із ланцюгової пилки.

•  Переконайтеся, що подовжувач у гарному стані та 
призначений для використанням за межами поміщення. 
Він має відповідати номінальній потужності ланцюгової 
пилки. Див. розділ “ВАЖЛИВО! ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЕД 
ВИКОРИСТАННЯМ ЛАНЦЮГОВОЇ ПИЛКИ” на стор. 1.

•  Для перенесення ланцюгової пилки вимкніть двигун, 
тримайте палці ПОДАЛІ від тригера потужності та 
поверніть пилку направляючою шиною назад і тримайте 
її в бік, протилежний тілу.

•  Під’єднуйте ланцюгову пилку до джерела струму, 
обладнанго захисним пристроєм, що спрацьовує під час 
замикання на землю.

•  Подвійна ізоляція! Ваша електрична ланцюгова 
пилка має подвійну ізоляцію для додаткового захисту 
проти ураження електричним струмом. Електричний 
інструмент з подвійною ізоляцією має два окремих “шари” 
електричної ізоляції або один шар ізоляції подвійної 
товщини між користувачем та електропровідними 
деталями інструменту. Інструмент з подвійною ізоляцією 
не використовує джерело струму з заземленням, і тому 
може під’єднуватись до будь якої нормальної розетки 
напругою 220-240 В змінного струму. Дотримуйтесь тих 
самих правил техніки безпеки, що і для всіх електричних 
інструментів. Подвійна ізоляція дає додатковий захист 
тільки в разі пошкодження ізоляції.

•  Використовуйте ланцюгову пилку тільки для дерева. Не 
намагайтеся різати метал, пластмасу, кам’яну кладку або 
не дерев’яні будівельні матеріали. Не використовуйте 
направляючу шину для відштовхування гілок, коріння або 
інших об’єктів.

•  Переконайтеся, що ви можете весь час безпечно 
ухатись та стояти. Коли рухаєтесь слідкуйте за 
корінням, камінням, гілками, ямами, горбками і т.д. 
Будьте особливо обережні під час роботи на схилах. 
Працюйте зі стовбуром так, щоб він знаходився 
справа від вас, слідкуйте, щоб колода була між вами 
та направляючою шиною. Завжди тримайте ланцюгову 
пилку обома руками, утримуючи її якомога ближче 
до тіла для найкращого контролю. Коли це можливо 
дайте колоді взяти вагу ланцюгової пилки. Під час 
переміщення вперед завжди тримайте колоду між 
собою та направляючою шиною.

•  Не прикладайте великих зусиль під час різання. Якщо 
ланцюг нагострений правильно, достатньо легкого 
натискання. Натискання на пилку в кінці різання може 
викликати втрату контролю над інструментом під час 
закінчення розрізу.

•  Перед пилянням зафіксуйте короткі колоди.

•  Будьте особливо обережними під час обрізання малих 
гілок та не зрізайте кущі або багато малих гілок 
одночасно. Малі гілки можуть застрягнути у ланцюгу 
і викликати сильний ривок, що може привести до 
серйозної травми.

•  Ми рекомендуємо обмежити діаметр дерева довжиною 
направляючої шини, щоб ПРОРІЗ та ВИРІЗ ЗРІЗУВАННЯ 
можна було зробити одним розрізом. (Дані про 
рекомендовану довжину направляючої шини для вашої 
моделі ланцюгової пилки наведені в розділі “Технічні 
дані”).

•  Ланцюг продовжує короткий час обертатися після 
відпускання тригера потужності (уповілнення).

•  Перед обслуговуванням ланцюгової пилки знеструмте 
її.

•  Ваша ланцюгова пилка відповідає відповідним 
стандартам безпеки. Ремонт може проводитись тільки 
кваліфікованим сервісним персоналом з використанням 
оригінальних деталей.

•  Для виключення неналежної роботи та забезпечення 
безпечної та ефективної експлуатації перед 
використанням ретельно перевіряйте пилку на наявність 
пошкоджених деталей. Переконайтеся, що всі рухомі 
частини встановлені та відрегульовані правильно. За 
виключенням технічного обслуговування, описаного 
в цьому посібнику користувача, пошкоджені деталі 
повинні замінюватись в авторизованому сервісному 
центрі. Пошкоджений тригер потужності повинен 
мінятися в авторизованим сервісним персоналом. Якщо 
тригер потужності працює не так як треба, пилкою 
користуватися забороняється.

•  Зберігайте пилку в безпечному, сухому місці, не 
досяжному для дітей. Вона повинна бути знеструмлена, 
а направляюча шина має бути вставлена в піхви.

www.rostov-almaz.ru
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ЩОДЕННА ПЕРЕВІРКА ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА!

Завжди знеструмлюйте інструмент перед проведенням чищення або технічного 
обслуговування.

Нижче наведені загальні інструкції щодо обслуговування 

ручної пилки. Якщо у вас є сумніви відносно цих пунктів, 

зверніться до свого сервісного дилера.

1.  Перевірте кабель живлення та вилку на наявність 

пошкоджень.

  Пошкоджений кабель та вилка мають бути замінені.

2.  Почистіть вентиляційні отвори та тримайте їх 

відкритими.

3.  Перевірте автоматичне змащування ланцюга.

4.  Повертайте направляючу шину з регулярними 

інтервалами для рівномірного зношування обох сторін. 

Перевірте чистоту канавок для змащування. Почистіть 

канавку направляючої шини.

5.  Перевірте на тяжіння ланцюга, погостріть різці та 

переконайтеся, що ланцюг провертається легко.

6.  Перевірте зношування привідного зубчатого барабану, 

при необхідності замініть.

7.  Вирівняйте будь-які нерівності на краях направляючої 

шини.

ЗАПУСК ТА ЗУПИНКА

Запуск

•  Міцно візьміться за переднє руків’я лівою рукою.

•  Міцно візьміться за заднє руків’я правою рукою.

•  Натисніть та утримуйте кнопку блокування тригера потужності 

внутрішньою частиною руки та натисніть тригер потужності вказівним 

пальцем.

Зупинка

Зупиніть пилку відпустивши тригер потужності. Якщо пилка не 

зупиняється, ввімкніть ланцюгове гальмо та від’єднайте кабель 

живлення.

УВАГА!

•  Під час кожного запуску переконайтеся, 

що ви стоїте безпечно, і що ланцюг не 

торкається нічого, крім дерева, яке ви 

будете різати.

•  Виведіть всіх осіб із робочої зони.

www.rostov-almaz.ru
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•  Під час різання підтримуйте максимальну швидкість.

•   Під час різання верхнім краєм ланцюга (знизу колоди) 
будьте особливо уважними. Сила дії ланцюга штовхає 
пилку назад, і якщо користувач погано тримає інструмент, 
небезпечна для віддачі зона може переміститися у 
розрізі достатньо далеко назад, що викликає віддачу. 
Різання нижньою частиною ланцюга (зверху колоди) 
штовхає пилку вперед. Це притискає шпиндельну 
головку до дерева, забезпечує постійну підтримку та 
надає користувачу додатковий контроль над пилкою 
та, відповідно, над зоною, небезпечною для віддачі.

•  Виконуйте інструкції по технічному обслуговуванню та 
нагострюванню ланцюга та направляючої шини. Під час 
заміни ланцюгів та направляючих шин використовуйте 
тільки рекомендовані нами комбінації. Див. “Технічні дані”

•  Чим менший радіус носка шини, тим менша небезпечна 
для віддачі зона і, відповідно, схильність до віддачі.

•  Завдяки використанню 
ріжучого інструменту з 
низькою віддачею та 
підтримки відповідної 
гостроти різаків можна 
значно зменшити силу 
віддачі.

ЗАПОБІГАННЯ ВІДДАЧІ

НЕБЕЗПЕЧНО!

Віддача виникає раптово та без попередження. Віддача може бути достатньо сильною, щоб 
відкинути ланцюгову пилку назад на користувача. Працюючий ланцюг може викликати 
серйозні, та навіть смертельні травми. Для користувачів є обов’язковим бути обізнаними з 
випадками віддачі для забезпечення відповідного захисту та використання методів роботи, 
що запобігають віддачі.

УВАГА!

Неправильно нагострені різці або невідповідний ланцюг та направляюча шина збільшують 
ризик віддачі. Див. “Технічні дані” на стор. 3.

УВАГА!

Не дозволяйте ланцюгу торкатися землі або інших об’єктів. Ланки ланцюга та дротові 
матеріали огорож представляють особливу небезпеку віддачі.

Для запобігання віддачі та інших аварій, які можуть 
викликати травми, дотримуйтесь всіх правил безпеки.

•  Віддача - це раптова реакція, під час якої ланцюгова пилка 
відкидається назад в результаті дотику верхньої частини 
носку шини, відомої як небезпечна для віддачі зона.

•  Напрямок віддачі завжди знаходиться в тій самій 
площині, що і направляюча шина. Найбільш загальна 
реакція - направляюча шина та пилка відкидаються 
вверх та назад в сторону користувача. Пилку може 
відкинутив іншому напрямку, залежно від положення 
пилки в момент віддачі.

Основні правила

•  Знання причини та природи віддачі допомагає знизити 
або виключити елемент несподіванки. Несподіванка 
підвищує небезпеку нещасного випадку. Більшість 
віддач невелика, але деякі бувають сильними, і всі 
вони моментальні.

•  Завжди міцно тримайте ланцюгову пилку захопивши 
руків’я всіма пальцями; права рука повинна бути на 
задньому руків’ї, а ліва - на передньому руків’ї. Всі 
користувачі, незалежно правші, чи лівші, повинні 
використовувати хват, який знизить ефект віддачі та 
допоможе тримати пилку під контролем. 

Не давайте руків’ям ланцюгової пилки гуляти!

•  Більшість нещасних випадків, викликаних віддачами, 
відбуваються під час обрізування. Переконайтеся, що 
ви твердо стоїте на ногах і що поруч з вами немає ніяких 
об’єктів, за які ви можете зачепитися та втратити рівновагу. 
Якщо ви не будете обережні, небезпечна для віддачі зона 
може доторкнутися до гілки, дерева, або інших об’єктів, 
що знаходяться поруч, що може викликати віддачу.

•  Ніколи не використовуйте ланцюгову пилку для 
різання предметів, що знаходяться вище рівня плечей, 
та не ріжте носком направляючої шини. Ніколи не 
використовуйте ланцюгову пилку, тримаючи її лише 
однією рукою!

www.rostov-almaz.ru
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•  Ланцюгове гальмо можна привести в дію вручну або 

силою інерції залежно від сили віддачі та положення 

пилки по відношенню до об’єкту, до якого доторкнулася 

небезпечна для віддачі зона.

-  Якщо віддача достатньо сильна, а ліва рука дуже 

далеко від захисту від віддачі, ланцюгове гальмо 

приводиться в дію сило ІНЕРЦІЇ ланцюгового гальма 

по відношенню до сили віддачі.

-  У випадку невеликої віддачі або коли ліва рука близько 

до захисту від віддачі, ланцюгове гальмо приводиться 

в дію вручну лівою рукою.

•  Коли ланцюгова пилка повернута до неї і оператор 

утримує переднє руків’я, захист від віддачі не ударяє 

по лівій руці у випадку віддачі, і ланцюгове гальмо у дію 

не приводиться. У такій ситуації ланцюгове гальмо може 

бути приведене в дію тільки силою інерції, але як і під 

час ручного приведення в дію, вона працює не в кожній 

ситуації.

Перевірка захисту від 

віддачі

•  Перевірте захист від віддачі на наявність видимих 
дефектів, наприклад, тріщин.

•  Перемістіть захист від віддачі назад і вперед, щоб 
переконатися, що він рухається вільно.

Ручна перевірка функції 

ланцюгового гальма

•  Перевіряйте ланцюгове гальмо щоденно або перед 
кожним використанням пилки. Міцно тримайте 
працюючу пилку лівою рукою за переднє руків’я, а 
правою рукою за заднє руків’я, вигніть ліве зап’ястя, 
натиснувши захист від віддачі для приведення в дію 
ланцюгового гальма не відпускаючи переднє руків’я. 
Ланцюг повинен негайно зупинитися. Якщо ланцюгове 
гальмо не працює належним чином, відремонтуйте 
його у авторизованого майстра.

Інерційна перевірка функції 

ланцюгового гальма

•  Тримайте працюючу пилку, щоб направляюча шина була 

на висоті 45 см над пнем або іншим твердим дерев’яним 

об’єктом. 

  Відпустіть тригер потужності.

•  Відпустіть праве руків’я, 

дозволивши ланцюговій пилці 

нахилитися у вашій правій руці, 

щоб направляюча шина впала 

вниз та доторкнулася до пня. 

Коли носок шини торкається 

пня, гальмо повинне прийти в 

дію.

Ваша ланцюгова пилка оснащена ланцюговим гальмом, 
призначеним для миттєвої зупинки ланцюга у випадку 
віддачі. Ланцюгове гальмо може знизити ризик нещасного 
випадку, але тільки користувач може попередити нещасний 
випадок. Будьте особливо обережні під час експлуатації 
ланцюгової пилки та не дозволяйте небезпечній для 
віддачі зоні доторкатися до будь-яких предметів.

•  Ланцюгове гальмо (А) приводиться в дію або вручну 
(лівою рукою), або силою інерції (інерція захисту від 
віддачі, що протидіє руху пилки під дією віддачі). 
Коли воно приведено в дію, механізм протидії віддачі 
працює в напрямку, зворотному силі віддачі. Пилка 
має запобіжну фрикційну муфту, яка захищає пилку 
від перенавантаження. Якщо ланцюг зупиняється, коли 
двигун працює, пилка перенавантажується. Зменшіть 
натискання, щоб ланцюг знову почав працювати. Якщо 
пилку затискає в дереві, негайно зупиніть її, та звільніть 
від затискання.

•  ланцюгове гальмо також приводиться в дію, коли 
натиснутий вперед захист від віддачі (В). При цьому 
активізується пружинний механізм, який різко притискає 
гальмівну стрічку до гальмівного барабану.

•  Захист від віддачі призначений не тільки для 
приведення в дію ланцюгового гальма. Його іншою 
важливою функцією є зниження ризику контакту з 
ланцюгом у випадку, коли користувач випускає із рук 
переднє руків’я.

•  Використовуйте ланцюгове гальмо у якості “гальма 
для паркування”, коли ви переносите ланцюгову пилку 
або кладете її на землю на короткий період! Крім 
автоматичного приведення в дію у випадку віддачі, 
ланцюгове гальмо може бути приведене в дію вручну, 
і повинне приводитись в дію у випадку необережного 
дотику з ланцюгом, що обертається.

•  Приведене в дію ланцюгове гальмо відпускається 
відтягуванням захисту від віддачі назад в сторону 
переднього руків’я.

•  Як наголошено на стор. 7, віддача може бути особливо 
сильною та моментальною. У більшості випадків віддача 
незначна і не приводить в дію ланцюгове гальмо. Коли 
це відбувається, важливо міцно тримати пилку і не 
відпускати її.

ЛАНЦЮГОВЕ ГАЛЬМО З ЗАХИСТОМ ВІД ВІДДАЧІ

www.rostov-almaz.ru
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6. Установіть на місце кришку приводу ланцюга та затягніть 
монтажну гайку вручну. 

7. Натягніть ланцюг обертаючи 
натяжний гвинт за годинниковою 
стрілкою за допомогою викрутки 
на комбінованому інструменті.

8.  Натягніть ланцюг міцно, але не настілки сильно, щоб він 
не піддавався провертанню рукою. Натисніть кнопку для 
відпускання ланцюгового гальма. Для запобігання контакту 
рук та ланцюга, для провертання ланцюга використовуйте 
рукавиці. 

9. Затягніть монтажну гайку комбінованим інструментом, 
утримуючи кінець направляючої шини піднятим вверх. 

Регулярно перевіряйте новий ланцюг до моменту його 
припрацювання. Далі регулярно перевіряйте натяжіння 
ланцюга для забезпечення гарної роботи та довгого строку 
служби.

•  Впродовж використання натяжіння ланцюга послабляється 
внаслідок зношування. Для компенсування зношування 
необхідно регулярно підтягувати ланцюг.

•  Перевіряйте натяжіння ланцюга як мінімум під час кожного 
заповнення резервуара для мастила для ланцюга.

1.  Потягніть захист від віддачі в сторону переднього 
руків’я, щоб вимкнути ланцюгове гальмо.

2.  Відгвинтіть направляючу шину та зніміть кришку 
приводу ланцюга.

3.  Установіть ланцюг на носок направляючої шини, щоб 
верхні різці були направлені вперед.

4.  Утримуючи ланцюг на носком направляючої шини, 
розмістіть задній кінець направляючої шини навпроти 
привідного зубчатого барабану під кутом 45° до 
шпиндельної головки. Пропустіть вільний кінець 
ланцюга навкруг привідного зубчатого барабану, 
вставте направляючу шину на місце на монтажний болт 
та навпроти шпиндельної головки, та покладіть ланцюг 
в канавку направляючої шини.

5. Вставте штифт натягувала направляючої шини в його 
отвір у направляючій шині.

МОНТАЖ НАПРАВЛЯЮЧОЇ ШИНИ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЛАНЦЮГА

УВАГА!

Завжди знеструмлюйте інструмент перед проведенням чищення або технічного 
обслуговування.

УВАГА!

Послаблений ланцюг під час роботи може вискочити зі своєї канавки і викликати 
серйозні або навіть смертельні травми.

2 8
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•  Забезпечте постійну правильну 
гостроту ріжучих зубців! 
Дотримуйтесь наших інструкцій та 
використовуйте рекомендовану 
направляючу напилка. Пошкоджений 
або невірно налагоджений ланцюг 
збільшує ризик нещасного випадку.

•  Стежте за правильною висотою 
глибинометра!

  Зношені глибинометри підвищують ризик віддачі.

•  Стежте за належним натяжінням 
ланцюга!

  Послаблений ланцюг може легко 
зіскочити та прискорює зношування 
направляючої шини, ланцюга та привідного 
зубчатого барабану.

•  Забезпечте нормальну роботу 
автоматичної системи змащування та 
правильне використання ріжучого обладнання.

УЛОВЛЮВАЧ ЛАНЦЮГА

Уловлювач ланцюга призначений для уловлювання ланцюга після його розриву 

або випадіння із канавки. Цієї проблеми можна уникнути, якщо ланцюг натягнутий 

правильно (див. главу “Монтаж направляючої шини та регулювання ланцюга” на 

стор. 9) та ланцюг і направляюча шина правильно змонтовані.

УЛОВЛЮВАЧ ЛАНЦЮГА повинен бути робочим.

КОЖУХ ДЛЯ ПРАВОЇ РУКИ

Кожух для правої руки захищає праву руку у випадку розриву ланцюга або його 

випадіння із канавки, а також від контакту з великими та малими гілками. 

КОЖУХ ДЛЯ ПРАВОЇ РУКИ не повинен бути пошкоджений.

ЗАПОБІЖНА ФРИКЦІЙНА МУФТА

Для захисту від перенавантаження ланцюгова пилка обладнана запобіжною 
фрикційною муфтою.

Після довготривалої експлуатації запобіжна фрикційна муфта може 
потребувати чищення.

У разі порушення роботи муфти зверніться до найближчого сервісного дилера.

ЕЛЕКТРОННІЙ ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕНАВАНТАЖЕННЯ 2000ВТ

2000 Вт електрична ланцюгова пилка має електронний захист від 

перенавантаження.

•  Коли спрацьовує захист від перенавантаження, пилка зупиняється.

•  Відпустіть тригер потужності. Забезпечте, щоб ланцюг не застряг.

•  Натисніть тригер потужності.

РІЖУЧЕ СПОРЯДЖЕННЯ

Цей розділ пояснює, як правильне обслуговування та 

використання ріжучого спорядження:

•  Зменшує схильність до віддачі

•  Зменшує частоту зіскакування та розривів ланцюга

•  Досягає максимальної ефективності різання

•  Збільшує строк служби ланцюга

П’ять основних правил
•  Користуйтеся лише рекомендованим ріжучим 

спорядження!
  Див. “Технічні дані” на стор. 3.

www.rostov-almaz.ru
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Перевірка зношування ланцюга

• Щоденно перевіряйте ланцюг на:
-  Наявність видимих тріщин на заклепках та ланках
-  Жорсткість
-  Ненормальне зношування заклепок та ланок
-  Мін. 3 мм (1/8”) горизонтальну довжину різця
-  Будь-яке відхилення по цим пунктам вказує на 

зношування ланцюга, який треба замінити

направляючої шини, та почистіть 
їх, якщо необхідно.

-  Перевірте канавку 
направляючої шини 
та почистіть, якщо 
необхідно.

-  Перевірте легкість обертання 
носового зубчатого барабану, 
його чистоту. Почистіть та 
змастіть, якщо необхідно.

Мастило для ланцюга
•  Ланцюг та направляюча шина змащуються за допомогою 

автоматичної системи змащування. Ми рекомендуємо 
використовувати тільки те мастило для ланцюга, яке 
розроблене для забезпечення хорошого змащування 
та високих показників текучості в жарких та холодних 
природних умовах. Незалежно від цього, важливо, щоб 
мастило мало відповідну до сезону в’язкість. Мастило 
густішає при температурах нижчих точки замерзання та 
може перенавантажити мастильний насос та викликати 
поламку деталей.

•  Як виробник ланцюгових пилок ми розробили 
оптимальне мастило для ланцюга, яке виготовлено 
на основі рослинної олії та розкладається під дією 
мікроорганізмів. Ми рекомендуємо наше мастило 
заради вашого ланцюга та направляючої шини та заради 
навколишнього середовища.

•  Якщо в наявності немає мастила для ланцюга, може 
використовуватись трансмісійне мастило EP 90.

•  Якщо вам потрібна допомога для вибору мастила для 
ланцюга, зверніться до свого сервісного дилера.

•  Ніколи не використовуйте старе моторне мастило! 
Моторне мастило, що було у використанні, вміщує 
домішки, які можуть зашкодити мастильному насосу, 
направляючій шині та ланцюгу.

Заливання мастила для ланцюга
•  Всі наші моделі ланцюгових пилок мають автоматичне 

змащування ланцюга.

Перевірка системи автоматичного 
змащування ланцюга
•  Запустіть ланцюгову пилку та спрямуйте направляючу 

шину на нерухомий об’єкт світлого кольору з відстані 
приблизно 20 см. Після роботи пилки впродовж хвилини, 
на світлій поверхні мають бути явно видні бризки 
мастила.

ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГА ТА НАПРАВЛЯЮЧОЇ ШИНИ

УВАГА!

Недостатнє змащування може призвести до поламки ріжучого спорядження та серйозних 

або смертельних травм.

•  Повного резервуара достатньо на 20 хвилин 
безперервної роботи.

•  Якщо ви вважаєте, що система змащування не працює, 
та наступні дії не допомагають, зверніться до свого 
сервісного дилера.

-  Перевірте канавки для змащування 

www.rostov-almaz.ru
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Див. “Технічні дані”, що стосуються вашої пилки. Без 

відповідної допомоги дуже важко нагострити ланцюгову 

пилку правильно. Ми рекомендуємо використовувати 

направляючу напилка для забезпечення максимальної 

ефективності різання з мінімальною схильністю до 

віддачі.

Нагострювання різців
Для правильного нагострювання 
різців потрібні КРУГЛИЙ НАПИЛОК 
та НАПРАВЛЯЮЧА НАПИЛКА. 
Правильний діаметр напилка та 
направляюча напилка для вашої 
пилки та ланцюга наведені в розділі 

“Технічні дані”.

•  Нагострювання можна 
проводити тільки коли 
ланцюг правильно 
натягнутий. Послаблений 
ланцюг коливається, що робить 
нагострення важким.

•  Нагострення треба виконувати 
від внутрішньої частини різця 
до зовнішньої. Піднімайте 
напилок при зворотному русі.

•  Спочатку нагострюйте різці з 
однієї сторони. Потім переверніть 
пилку та нагострюйте різці з іншої 
сторони.

•  Переконайтеся, що всі різці 
мають однакову довжину. 
Якщо горизонтальна довжина 
зменшується до 3 мм (1/8”), 
ланцюг зношений і потребує 
заміни.

Загальні інструкції відносно різців
•  Ніколи не ріжте деревину тупим ланцюгом. Якщо вам 

треба докладати зусиль, це є ознакою тупого ланцюга, 
як і дуже мілка стружка. Дуже тупий ланцюг виробляє 
пил від пиляння, а не стружку.

•  Гострий ланцюг буде виробляти крупну стружку, а розріз 

крізь дерево буде іти сам по собі.

•  Ріжуча частина ланцюга зветься 

РІЖУЧА ЛАНКА і складається із 

РІЗАКА (A) та ГЛИБИНОМЕТРА 

(B). Різниця їх висоти визначає 

глибину розрізу.

•  Під час нагострення пилки звертайте особливу увагу 

на:

КУТ СКОШЕННЯ 

ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ ГРАНІ

КУТ РІЗАННЯ

ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ КУТ 

НАПИЛКА

ДІАМЕТР 

НАПИЛКА

ГЛИБИНА НАГОСТРЮВАННЯ

НАГОСТРЮВАННЯ ЛАНЦЮГА

УВАГА!

Невірно нагострені різці 

підвищують схильність до віддачі!

ОБРІЗКА СУКІВ

УВАГА!

Більшість випадків віддачі відбуваються під час обрізки суків. Приділяйте особливу 

увагу до небезпечної до віддачі зони, коли обрізаєте напружені суки!

Під час обрізання товстих гілок слід керуватися тими ж принципами, що і під час поперечного 
розпилювання.

Складні гілки треба обрізати у декілька етапів.

Переконайтеся, що ви твердо стоїте на ногах незалежно від того, рухаєтесь ви навкруги 
дерева, чи стоїте на одному місці. Під час роботи колода завжди повинна бути справа від 
вас. Для забезпечення найкращого контролю тримайте ланцюгову пилку якомога ближче 
до тіла.

www.rostov-almaz.ru
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•  Ріжте колоду, утримуючи її за один кінець. Колода 
напевне розколеться, якщо розріз пройде зверху вниз.

-  Зробіть початковий розріз знизу (прибл. 1/3 діаметру)

-  Закінчіть розріз зверху.

•  Ріжте колоду, утримуючи її за обидва кінця. Пилку 
напевне затисне у розрізі, якщо розріз виконується 
зверху.

 -  Зробіть початковий розріз зверху (прибл. 1/3 діаметру)

 -  Закінчіть розріз знизу.

•  Розрізання колоди на землі. Існує невелика небезпека 
затискання пилки або розколювання колоди, але важко 
уникнути увіткнення пилки в землю після повного 
проходу розрізу.

 Пилка прорізує колоду. Під час закінчення розрізу будьте 
обережні та уникайте контакту з землею. Підтримуйте 
повну потужність пилки, але будьте готові до закінчення 
розрізу.

- Якщо це можливо переверніть колоду після 
прорізання 2/3 діаметру колоди.

- Переверніть колоду та розріжте частину, що 
залишилась, зверху.

ПОПЕРЕЧНЕ РОЗПИЛЮВАННЯ

УВАГА!

Якщо ланцюг затискається у 
розрізі, ЗУПИНІТЬ ПИЛКУ!

Не намагайтеся висмикнути 
пилку. Вас може поранити 
ланцюгом, якщо пилка зненацька 
вивільниться. Замість цього 
працюйте пилкою, як важелем.

ОПЕРАЦІЇ ВАЛІННЯ ДЕРЕВ

УВАГА!

Ваління дерев - це робота, яка потребує досвіду. Не намагайтеся валити дерева, якщо 
у вас немає досвіду. НЕ ВИКОНУЙТЕ НІЯКИХ ОПЕРАЦІЙ, ЯКЩО ВИ ВІДЧУВАЄТЕ, ЩО НЕ 
МАЄТЕ ДОСТАТНЬОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ!

УВАГА!

Початківці в роботі з ланцюговою пилкою повинні набратися досвіду, розрізуючи колоди 
на пильних козлах або схожих пристроях.

УВАГА!

Ми рекомендуємо користувачам, які не мають достатнього досвіду, не вилити дерева 
з діаметром стовбура що перевищує довжину направляючої шини.

www.rostov-almaz.ru



У
К

Р
А

ЇН
С

Ь
К

А

14

Небезпечна зона

Небезпечною зоною навкруги дерева є відстань, що у 
2 1/2 рази перевищує висоту дерева. Слідкуйте за тим, 
щоб під час ваління дерева в цій зоні нікого не було.

Напрямок ваління

Під час ваління дерева треба вибрати місце, в якому 
ні предмети, ні складна місцевість не будуть заважати 
обрізуванню гілок або розрізуванню стовбурів. Важливою 
умовою є рух без перешкод та тверде стояння на ногах.

Також важливо запобігти застряганню дерева, що падає, 
на іншому дереві. Дерево, що застрягло, є особливо 
небезпечним.

Після визначення місця ваління дерева вам слід визначити 
напрямок падіння без сторонньої допомоги. На це впливає 
рівність та нахил дерева, напрямок вітру, кількість гілок та 
сніг, фкий може нахилити дерево.

Після оцінки всіх цих факторів ви можете зрозуміти, що 
у вас немає вибору, крім як валити дерево в природному 
напрямку падіння, так як бажаний напрямок падіння 
витримати неможливо.

Іншим важливим фактором, що впливає на персональну 
безпеку, не дивлячись на те, що в напрямку ваління немає 
тиску, є наявність сухих гілок, які можуть падати під час 
ваління дерева.

Зрізання гілок/Лінія відходу

Приберіть гілки навкруги основи 
дерева, які можуть заважати 
вам під час роботи. Найбільш 
безпечною є робота зверху вниз, 
коли між вами та працюючим 
ланцюгом знаходиться стовбур 
дерева. Ніколи не ріжте гілки, що 
знаходяться вище плечей. Уберіть 
будь-який підріст з-під дерева та 
визначте лінію для відходу, враховуючи будь які перешкоди 
(каміння, гілки, ями і т.ін.). Лінія відходу повинна бути під 
кутом, близько 135° за напрямком падіння.

Глибина прорізу має складати близько 
1/4 діаметру дерева, а кут повинен 
бути близько 45°. 

Лінія, що формується внутрішнім 
кутом прорізу повинна бути точно 
горизонтальною, та під точним прямим 
кутом до напрямку падіння.

Виріз зрізування
Виріз зрізування робиться зі зворотної 
сторони дерева і також повинен бути 
горизонтальним. Станьте, щоб дерево 
було зліва від вас, та ріжте нижньою 
частиною направляючої шини (ланцюг, 
що тягне).

Зробіть ВИРІЗ ЗРІЗУВАННЯ приблизно 
на 3-5 см (1 1/2 - 2”) вище від 
НИЖНЬОГО ПРОРІЗНОГО РОЗРІЗУ. 

Виріз робиться на повній швидкості 
двигуна з повільною подачею пилки 
у дерево. Наглядайте за вільним 
рухом на зворотній стороні вибраного 
напрямку падіння. Вставте КЛИН або 
РОЗПІРКУ у ВИРІЗ ЗРІЗУВАННЯ, як 
тільки це дозволить глибина вирізу.

Після завершення ВИРІЗ ЗРІЗУВАННЯ 
повинен бути паралельним прорізу та 
залишати СМУЖКУ ДЕРЕВА товщиною 
мінімум 1/10 діаметру дерева. 

СМУЖКА ДЕРЕВА діє як шарнір, 
спрямовуючи дерево у напрямку 
падіння. 

Якщо СМУЖКА ДЕРЕВА дуже мала або 
перерізана, або проріз і виріз 
зрізування не співпадають, 
дерево не буде знаходитись 
під контролем.

Коли виріз зрізування наближається 
до прорізу, дерево починає падати або 
само по собі, або за допомогою КЛИНУ 
або РОЗПІРКИ.

Ваління

Для того, щоб завалити дерево, треба зробити три 
розрізи. “ВЕРХНІЙ ПРОРІЗНИЙРОЗРІЗ” та “НИЖНІЙ” 
або “ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ ПРОРІЗНИЙ РОЗРІЗ” формує 

“ПРОРІЗ”, який визначає напрямок, в якому буде падати 
дерево. Заключний розріз - це “ВИРІЗ ЗРІЗУВАННЯ”, який 
дозволяє дереву впасти.

Проріз
Для формування ПРОРІЗУ почніть з 
ВРЕХНЬОГО ПРОРІЗНОГО РОЗРІЗУ. 
Використовуючи нижню частину 
направляючої шини (ланцюг, що тягне), 
зробіть розріз вниз під кутом 45° до 
бажаного напрямку падіння.

Потім виконайте НИЖНІЙ ПРОРІЗНИЙ 
РОЗРІЗ, забезпечивши його точне 
спів падіння з ВЕРХНІМ ПРОРІЗНИМ 
РОЗРІЗОМ. 

 Запланований напрямок 
падіння 

Небезпечна зона

Відхід Відхід

Небезпечна зона
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